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        سمير شعبان حوته االصى:
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 انًؤْالد انؼهًيخ: -1

 انزذرط انٕظيفي األكبديًي )انذاخهي ٔانخبرعي(: -8

 انذٔنخ انغبيؼخ / انًؤصضخ انزؼهيًيخ صُخ االنزحبق ثٓب انٕظيفخ

 2005 يؼيذ

ثُيٍ كهيخ انزرثيخ انريبضيخ 

 االصكُذريخ عبيؼخ

عًٕٓريخ 

 يصر انؼرثيخ

 2007 يذرس يضبػذ

 2011 يذرس دكزٕر

 2016 أصزبر يضبػذ 

  

 

 األَشطخ انزذريضيخ: -4

 .( رُش أرضٗ + رُش طبٔنخ + ريشخ طبئرح+  ْٕكٗ)  3أنؼبة ريبضيخ انًشبركخ فٗ رذريش يمرر  -

 انفرلخ انراثؼّ انًشبركخ فٗ رذريش يمرراد رخصص انٕٓكٗ  -

 انفرلخ انراثؼّ  انريشخ انطبئرحانًشبركخ فٗ رذريش يمرراد رخصص  -

 انذٔراد انزذريجيخ:  -0

 اصى انغٓخ انًبَحخ رٕليذ انذٔرح اصى انذٔرح و

  الفعال التدريسموارات   .1
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18.  

سجمنار دولى لخكام الووكى تخت إشراف خضور 

 اإلتخاد اإلفريقى للووكى 
1112 

دار انٓيئخ انُٓذصيخ ثبنمٕاد 

 انًضهحخ

14.  

من  الووكى للمدربجن فى  الدولجة الدورة التدريبجة

 .للووكى االتخاد المصرى 
 َبدٖ صًٕحخ انريبضٗ 1119

10.  

الدورة التدريبجة بعنوان الضغوط النفسجة والخكم  

 الرياضى تخت إشراف وزارة الدولة للرياضة 
 انًركز األٔنيًجٗ ثبنًؼبدٖ 1118

11.  

المشاركة بمشروع إعداد كوادر المستقبل فى 

مشروع ممول من اإلتخاد   –رياضى الووكى 

 المصرى 

للووكى والمجلس القومى للرياضة بالتعاون  مع 

 كلجة التربجة الرياضجة للبنجن . 

 كهيخ انزرثيخ انريبضيخ ثُيٍ  1112

 

 

 األَشطخ انجحضيخ: -1

 ثحضٗ انًبعضزير ٔانذكزٕراِ ٔاألثحبس انذٔنيخ ٔانًحهيخ انًُشٕرح 

 عٓخ انُشر انزبريخ ػُٕاٌ انجحش و

1.  

األداءاد دراصخ رحهيهيخ نزٕصيف ثؼض 

انًٓبريخ انًضزحذصخ ٔاألكضر شيٕػب فٗ 

 ريبضخ انٕٓكٗ

1112 

كهيخ انزرثيخ انريبضيخ ثُيٍ عبيؼخ 

 اإلصكُذريخ

1.  

أصر إصزخذاو ثؼض انمٕاَيٍ اإلصزضُبئيخ ػهٗ 

صرػخ رجبدل انٕاعجبد انٓغٕييخ نهًجزذئيٍ فٗ 

 انٕٓكٗ

1111 

8.  

The Physical Abilities that 

Discriminate between juniors in 

National Field Hockey Project  

1118 

 يغهخ رطجيمبد ػهٕو انريبضخ

كهيخ انزرثيخ انريبضيخ ثُيٍ عبيؼخ ث

 اإلصكُذريخ

4.  

رمٕيى انجرَبيظ انفُٗ نهًشرٔع انمٕيٗ نُبشئٗ 

فٗ عًٕٓريخ يصر  91 / 90انٕٓكٗ يٕانيذ 

 انؼرثيخ

1114 
انًغهخ انؼهًيخ نهزرثيخ انجذَيخ 

 ٔانريبضخ

0.  
The Effect of Mental Training on 

Motor Performance of Tennis 
1110 

scientific research 

publishing in America 
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 األشراف انؼهًٗ ػهٗ رصبئم انًبعضزير ٔانذكزٕراِ: -2

 انًؤنفبد انؼهًيخ:  -9

 انًشبريغ : -9

 انًشرٔػبد:

 انغٓخ انًًٕنّ نهًشرٔع ػُٕاٌ انًشرٔع ليًخ انًشرٔع انضُخ

    

    

    

 

and Field Hockey Strokes in 

Novice Players 

1.  

 انٓغٕيٗ ثُبء إخزجبر نميبس انزفكير اإلثزكبرٖ

الػجٗ انًضزٕيبد انؼبنيخ فٗ ريبضخ انٕٓكٗ ن

 األنٗ .ثئصزخذاو انحبصت 

2015 

 يغهخ ػهٕو ٔفٌُٕ انريبضخ

كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد ث

 ثبنغزيرح

2.  

Tactical offensive variables of 

penalty corner in World Cup 

men's hockey 2014. 

2015 
IJSSA(international journal 

of sports science and arts) 

9.  

انًضزٕيبد  نذٖ الػجٗانزفكير اإلثزكبرٖ 

و( كًٕعّ انٕصظ ٔانٓغٕ ٗخط)نانؼبنيخ 

  ريبضخ انٕٓكٗث  نإلَزمبء ٔانزذريت

2016 

 يغهخ ػهٕو ٔفٌُٕ انريبضخ

كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد ث

 ثبنغزيرح

9.  

انزُجؤ ثُزبئظ انًجبريبد ثذالنخ انضرثبد 

انٓغٕييخ األكضر فبػهيخ نذٖ انالػجيٍ 

 انًصُفيٍ ػبنًيب فٗ رُش انطبٔنخ

2016 

 يغهخ ػهٕو ٔفٌُٕ انريبضخ

كهيخ انزرثيخ انريبضيخ نهجُبد ث

 ثبنغزيرح

 انًرحهخ ػُٕاٌ انرصبنخ اصى انجبحش و
ربريخ 

 انًُبلشخ

 ػجذ هللا ػيضٗ ثٓزاد  .1

ثرَبيظ رذريجٗ ثئصزخذاو لبرف انكراد نزًُيخ 

انٓغٕييخ نالػجٗ دفخ أداء ثؼض انًٓبراد 

 رُش انطبٔنخ

 

 يبعضزير
12/11/

1110 

 إصالو فكرٖ رثيغ  .1

دراصخ رحهيهيخ نجؼض األداءاد انخططيخ 

انذفبػيخ نهضرثخ انركُيخ انغزائيخ نهًضزٕيبد 

 انؼبنيخ فٗ ريبضخ ْٕكٗ انًيذاٌ

 يبعضزير
4/4/

1111 

 يحًذ حًزح انرحًبَٗ  .8
رطٕير ثؼض األداءاد انخططيخ نرد اإلرصبل 

 ٔانٓغٕو انًضبد نُبشئٗ رُش انطبٔنخ
 دكزٕراِ

0/9/

1111 

 
 صُخ انُشر انغالف اصى انكزبة انًؤنفيٍ

1-  

 صًير شؼجبٌ حٕرّ

القواعد اإلستثنائجة وتأثجرها 
على سرعة األداء الوجومى 

, دار للمبتدئجن فى الووكى 
 باعة االسكندرية  الوفاء للط

 1110 

1-      

8-      

4-      



 
 

4 
 

 انخجراد : -11

 ظضضظ/  طضضظ, 991ط/  991طمدرب معتمد من اإلتخاد المصرى للووكى فى المشاريع القومجة موالجد  -

 91 / 91مدرب لجاقة بدنجة لمنتخب الووكى بمنطقة األسكندرية موالجد  -

 ططضظوختى  9ضضظعضو لجنة القجاسات باإلتخاد المصرى للووكى من  -

 إػزًبد انًؼبيم. / األَشطخ انًخزهفخ في يغبل َظى إدارح انغٕدح / يشرٔػبد رطٕير انزؼهيى -11

 –للجودة فـى المؤسسـات االكاديمجـة بكلجـة التربجـة الرياضـجة  CIQAPعضو فريق اعداد و تنفجذ مشروع الـ  -1
 جامعة االسكندرية

 .CIQAPعداد العديد من دراسات الجودة فى مشروع الـ عضو مشارك فى إ -1

جامعـة  –بقسم تدريب االلعـاب الرياضـجة  كلجـة التربجـة الرياضـجة للدرسات العلجا  منسق وخدة ضمان الجودة  -8
 ظطضظ/  ضطضظمن  االسكندرية

 وخدة ضمان الجودة فى المعجار الثالث ) القجادة والخوكمة(. عضو -4

 ػضٕ فريك يؼيبر انذراصبد انؼهيب- -0

 خضور العديد من المؤتمرات و الندوات فى مجال جودة و تطوير العملجة التعلجمجة -1

 انهغبد : -11

 انهغخ االو إعبدح ربيّ  انؼرثيخ -18

 انهغخ انضبَيخ االعبدح عيذ عذا ألَغهيزيخ ا  -14

 
 


